
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI EVOLUTION ACADEMY 

 
Informacje Ogólne 

Evolution Academy JAŚMINA DUDEK gwarantuje bezpieczeństwo Państwa danych, w tym danych osobowych, 
użytkowników odwiedzających stronę internetową www.evolutionacademy.pl . Zamieszczone poniżej 
informacje gwarantują zachowanie poufności Państwa danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. 

Administrator Danych Osobowych :Administratorem Państwa  danych osobowych Evolution Academy JAŚMINA 
DUDEK  siedzibą we Wrocławiu ( 51-504)  ul. Marca Polo, nr 29 lok. 27. 

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: akrobatyka.wroclaw@wp.pl oraz pod numerem telefonu: 
508 259 528 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcecie Państwo korzystać z naszych usług jest ono 
niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa  
podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami 
podanie danych jest dobrowolne. 

Informacje, które Państwo nam dostarczają w  przypadku korzystania z formularza: 

imię i nazwisko, telefon, e-mail opiekuna/rodzica 

imię i nazwisko, data urodzenia dziecka 

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczacie nam Państwo również: 
informacje pochodzące z korespondencji mailowej i poprzez formularz znajdujący się na stronie 
www.evolutionacademy.pl w zakładce kontakt  lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, 
faksu lub innych środków poza sieciowych. 

Państwa  dane osobowe są przetwarzane głównie w następujących  celach : 

1. Udostępniania Państwu naszych Usług do korzystania przez Państwa podstawą prawną tego przetwarzania 
jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Państwem umowy i jej wykonania. 

2. Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i 
usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im 
podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.  
3. Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Państwa 
ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną 
przetwarzania danych może być Państwa zgoda lub nasz prawnie uzasadniony  interes. 
4. Kontaktowania się oraz interakcji z Państwem przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas 
zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną 
przetwarzania danych może być Państwa zgoda  lub nasz prawnie uzasadniony interes.  
5. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, 
roszczeń prawnych lub sporów z udziałem  Państwu lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej 
sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Państwa zgoda lub nasz prawnie uzasadniony 
interes. 
6.Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy  prawa podatkowego – w tym 
wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego, który na nas ciąży. 



 

 

 

Przez jaki okres Państwa  dane będą przechowywane i przetwarzane  

W odniesieniu do usług świadczonych poprzez stronę Evolution Academy JAŚMINA DUDEK Państwa  dane będą 
przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia w 
celach: 

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych, 
3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
4. statystycznych i archiwizacyjnych, 
5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa  zgody na takie 
przetwarzanie. 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu Evolution Academy JAŚMINA DUDEK do Państwa zainteresowań, a 
także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa dane będą 
przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez 
Państwu z usług Evolution Academy JAŚMINA DUDEK.  
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

W odniesieniu do świadczenia usług przez Evolution Academy JAŚMINA DUDEK  Państwa  dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„RODO”) (jest to niezbędne do  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych w celach marketingowych  jest Państwa  
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych. 

Udostępnianie Państwa  danych 

Państwa  dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać: 

1. naszym pracownikom  
2. osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych  
3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych  
4. dostawcom usług płatności elektronicznych  
5. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową  
6. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę  
7. dostawcom usług księgowych  
8. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.  

Państwa  dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach: 

jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru 
sprawiedliwości;  

jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to 
udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);  



 

 

w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w 
związku z przejęciem lub fuzją.  

 

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Państwa danych który pozwoli na realizację celu 
przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków. 

Informacje jakie dane zbieramy automatycznie 

Niektóre dane gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że używacie Państwo  niniejszej witryny. Informacje 
te zawierają między innymi: 

1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujecie dostęp do Platformy (czasami 
można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)  

2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej 
3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, 

łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie 
wyszukiwania 

4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie 
5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie 
6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego 
7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z 

komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID) 
8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji 

poświęconej Cookies 
9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie 

lub przekazujesz wiadomości mailowe. 

  

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Państwa uprawnienia  

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  

1. prawo dostępu do danych osobowych,  
2. prawo do sprostowania danych osobowych,  
3. prawo do usunięcia danych osobowych,  
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,  
6. prawo do przenoszenia danych,  
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była wyrażona 

 

Jeśli uznacie Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych, macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 



 

 

Możecie Państwo  zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa  temat 
posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie Państwo wiadomość na adres e mail: 
akrobatyka.wroclaw@wp.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa  informacje zostały 
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możecie Państwo  
wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych. 

 


